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PRZEWODNICZĄCY 

Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji 

Warszawa, dnia 11 marca 2021 r. 

Fundacja Profeto.pl -  

Sercański Sekretariat  

na Rzecz Nowej Ewangelizacji 

ul. Stadniki 81 

32-422 Stadniki 
 

D E C Y Z J A Nr DR - 61/2021 - 9/682 
w sprawie zmiany koncesji Nr 682/2017-R z dnia 21 sierpnia 2017 r. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 36 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1-3 oraz art. 40 ust. 1, 2, 

6 - 11 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 805, dalej jako: u.r.t.) oraz art. 104, art. 107 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256  

z późn. zm., dalej jako: k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku o sygnaturze 

Nr DR.4110.36.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. Fundacji Profeto.pl - Sercański 

Sekretariat na Rzecz Nowej Ewangelizacji z siedzibą w Warszawie o udzielenie 

bądź zmianę (rozszerzenie) koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, 

złożonych w związku z pkt. I Ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji z dnia 22 maja 2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na 

rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z dnia 8 czerwca 2020 r. poz. 496), 

w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie 

technicznych warunków rozpowszechniania oraz w wykonaniu uchwały Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji Nr 248/2020 z dnia 24 września 2020 r. 

postanawia się 

1. Dokonać zmian w koncesji Nr 682/2017-R z dnia 21 sierpnia 2017 r., udzielonej 

Fundacji Profeto.pl - Sercański Sekretariat na Rzecz Nowej Ewangelizacji z 

siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą 

„Radio Profeto”, w następujący sposób: 

- zmienić lit. d w pkt. 1 koncesji, która otrzymuje brzmienie: 

„d)  tworzony zgodnie z warunkami zadeklarowanymi we wniosku o udzielenie 

koncesji – w części „Informacje Programowe” oraz w załącznikach, do  

których przestrzegania po uzyskaniu koncesji Wnioskodawca się zobowiązał  

oraz we wnioskach Nr DR.4110.68.2019, DR.4110.69.2019, DR.4110.70.2019 

DR.4110.71.2019, DR.4110.72.2019, DR.4110.73.2019 i Nr DR.4110.74.2019  

z dnia 24 czerwca 2019 r. i we wniosku Nr DR.4110.36.2020 z dnia 15 lipca  

2020 r. o zmianę (rozszerzenie) koncesji;” 
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- zmienić lit. e w pkt. 1 koncesji, która otrzymuje brzmienie: 

„e) po dokonaniu, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na wniosek 

nadawcy, rezerwacji częstotliwości, rozpowszechniany w sposób rozsiewczy 

naziemny za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych: 

Lp. 
Lokalizacja 

(województwo) 

Obiekt/ 
właściciel 
obiektu 

f 
[MHz] 

Współrzędne 
geograficzne 

Hter 
[m] 

Hant 
[m] 

ERP 
[kW] 

Polary
-zacja 

Charakterystyka 
promieniowania anteny 

1. 
Więciórka 

(małopolskie) 
maszt  

Neonet 
92,1 

19E 48’53’’ 
49N 45’40’’ 

[Pułkowo 1942] 

19E 48’46’’ 
49N 45’39’’ 
[WGS 84] 

820 14 0,1 V ND 

2. 
Limanowa 

Góra Miejska 
(małopolskie) 

Budynek 
użyteczności 

publicznej 
100,3 

20E 26’32’’ 
49N 43’09’’ 

[Pułkowo 1942] 

20E 26’25’’ 
49N 43’08’’ 
[WGS 84] 

716 30 0,5 V 

D – zgodnie  
z załącznikiem Nr 2  

do decyzji  
DR-61/2020-9/682 

gdzie: Hter – wysokość terenu u podstawy masztu mierzona w metrach nad poziomem morza; 
Hant – wysokość zawieszenia środka elektrycznego anteny mierzona w metrach od poziomu terenu  
u podstawy masztu 

Maksymalna dewiacja częstotliwości   75 kHz 

System  z tonem pilotującym 

Sygnał będzie dosyłany do stacji nadawczych za pośrednictwem łącza kablowego 

lub światłowodowego.” 

2. Koncesjonariusz, po uzyskaniu zezwoleń przewidzianych obowiązującymi 

przepisami, rozpocznie rozpowszechnianie programu za pomocą stacji nadawczej  

w Limanowej (100,3 MHz) nie później niż dwa miesiące od daty rozszerzenia 

koncesji. Do czasu rozpoczęcia rozpowszechniania programu, Koncesjonariusz 

może prowadzić próbne emisje programu. Program emitowany próbnie powinien 

spełniać wymogi ustalone przepisami obowiązującego prawa oraz wymogi 

techniczne ustalone w koncesji. 
 

3. Opłata za zmianę koncesji wynosi: 1.325,00 (słownie: jeden tysiąc trzysta 

dwadzieścia pięć) złotych. Rozkłada się ją na 6 rat, płatnych w następujący sposób: 

I rata - 225,00 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych i 00/100) – płatna  

w terminie 60 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji; 

II rata - 220,00 (słownie: dwieście dwadzieścia złotych i 00/100) - płatna do dnia 

14 maja 2022 r. wraz z naliczeniem kwoty opłaty prolongacyjnej w wysokości 9,00  

(słownie: dziewięć) złotych; 

III rata - 220,00 (słownie: dwieście dwadzieścia złotych i 00/100) - płatna do dnia 

14 maja 2023 r. wraz z naliczeniem kwoty opłaty prolongacyjnej w wysokości 18,00  

(słownie: osiemnaście) złotych; 
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IV rata - 220,00 (słownie: dwieście dwadzieścia złotych i 00/100) - płatna do dnia 

14 maja 2024 r. wraz z naliczeniem kwoty opłaty prolongacyjnej w wysokości 26,00 

(słownie: dwadzieścia sześć) złotych; 

V rata - 220,00 (słownie: dwieście dwadzieścia złotych i 00/100) - płatna do dnia 

14 maja 2025 r. wraz z naliczeniem kwoty opłaty prolongacyjnej w wysokości 35,00  

(słownie: trzydzieści pięć) złotych; 

VI rata - 220,00 (słownie: dwieście dwadzieścia złotych i 00/100) - płatna do dnia 

14 maja 2026 r. wraz z naliczeniem kwoty opłaty prolongacyjnej w wysokości 44,00 

(słownie: czterdzieści cztery) złotych. 

 

UZASADNIENIE 

W pkt. I Ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

(dalej: KRRiT) z dnia 22 maja 2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na 

rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z dnia 8 czerwca 2020 r., poz. 496) 

wskazano, iż Ogłoszenie stanowiło podstawę do składania wniosków o dokonanie 

zmiany, w trybie art. 155 k.p.a., koncesji na rozpowszechnianie programu 

radiowego. Zmiana będzie polegała na rozszerzeniu koncesji o kolejną stację 

nadawczą, na okres do wygaśnięcia zmienianej koncesji, na rozpowszechnianie 

programu radiowego o charakterze społeczno-religijnym, skierowanego do 

szerokiego grona słuchaczy, bez ograniczeń wiekowych. Nadawane w nim będą 

audycje ewangelizacyjne, transmisje z ważnych wydarzeń z życia Kościoła oraz 

różne gatunki muzyki chrześcijańskiej. 

Ogłoszenie stanowiło podstawę do ubiegania się o zmianę (rozszerzenie) koncesji  

o stację nadawczą zlokalizowaną w Limanowej województwie małopolskim  

(f = 100,3 MHz; ERP = 0,5 kW). 

Ponadto, zgodnie z pkt. II Ogłoszenia, elementem decyzji koncesyjnej w zakresie 

określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez 

wnioskodawcę we wniosku o rozszerzenie koncesji informacji programowych  

i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji 

w sprawie rozszerzenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie 

od zadeklarowanych warunków programowych po rozszerzeniu koncesji będzie 

stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 u.r.t. 

Termin do składania wniosków upłynął z dniem 23 lipca 2020 r. 

Lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu została opublikowana 

w dniu 29 lipca 2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura 

KRRiT oraz zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej: www.krrit.gov.pl. 

Przewodniczący KRRiT stwierdził, że w związku z Ogłoszeniem wniosek 

o rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze 

społeczno-religijnym za pomocą ww. stacji nadawczej złożyła Fundacja Profeto.pl - 

Sercański Sekretariat na Rzecz Nowej Ewangelizacji z siedzibą w Warszawie. 

http://www.krrit.gov.pl/
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I. 

Rozpatrując wniosek Fundacji Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej 

Ewangelizacji z siedzibą w Warszawie, KRRiT stwierdziła, co następuje: 

1. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany (rozszerzenie) 

koncesji Nr 682/2017-R z dnia 21 sierpnia 2017 r., polegającej na przyznaniu prawa 

do rozpowszechniania programu za pomocą stacji nadawczej zlokalizowanej  

w Limanowej (100,3 MHz) w województwie małopolskim. 

Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji 

rozpowszechnia na podstawie ww. koncesji program radiowy o charakterze 

społeczno-religijnym skierowany do szerokiego grona słuchaczy, bez ograniczeń 

wiekowych pod nazwą „Radio Profeto”. 

Program rozpowszechniany jest codziennie, przez 24 godziny na dobę w sposób 

analogowy rozsiewczy naziemny za pomocą stacji nadawczej Więciórka 

(92,1 MHz) w województwie małopolskim. 

Zgodnie z zapisami koncesji Nr 682/2017-R w programie nadawane są audycje 

ewangelizacyjne, transmisje z ważnych wydarzeń związanych z życiem Kościoła 

oraz różne gatunki muzyki chrześcijańskiej.  

Warstwa słowna w programie powinna zajmować 49,5% w tygodniowym czasie 

nadawania w godz. 6.00-23.00, a tematyka lokalna 2% czasu jw.  

Zgodnie z warunkami obowiązującej koncesji udział utworów słowno-muzycznych 

wykonywanych w języku polskim w miesięcznym czasie nadawania ogółu utworów 

słowno-muzycznych w programie spełnia wymagania ustawowe (art. 15 ust. 2). 

Przewidywany procentowy udział w dobowym czasie nadawania programu audycji  

i innych przekazów niepochodzących od wnioskodawcy tj. niewytworzonych przez 

wnioskodawcę ani na jego wyłączne zamówienie, ani we współdziałaniu z innymi 

nadawcami ma wynosić 20%. 

Reklamy nie mogą zajmować więcej niż 6 minut w ciągu godziny zegarowej. 

Koncesja Nr 682/2017-R została zmieniona (rozszerzona) o prawo do 

rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny  

w standardzie DAB+ w multipleksach: Tarnów, Rzeszów, Poznań, Warszawa, 

Częstochowa, Katowice i Toruń. 

W związku z rozszerzeniem koncesji o kolejną stację nadawczą Wnioskodawca nie 

planuje wprowadzenia zmian w rozpowszechnianym programie. 

Program pod nazwą „Radio Profeto” o charakterze społeczno-religijnym nadawany 

jest całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia i adresowany do wszystkich 

słuchaczy, bez ograniczeń wiekowych. 

W programie po rozszerzeniu koncesji Wnioskodawca będzie nadawał następujące 

rodzaje audycji (minimalny udział procentowy w tygodniowym czasie nadawania 

programu w godz. 6.00-23.00): audycje informacyjne - 2% (w tym 0,5% 

poświęconych tematyce lokalnej); audycje publicystyczne - 2%, audycje poradnicze 
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- 5%; audycje dla dzieci i młodzieży - 0,5%; audycje o tematyce religijnej - 35%; 

inne rodzaje audycji - 5% (w tym 1,5% poświęconych tematyce lokalnej), inne 

rodzaje muzyki - 35%. 

Warstwa słowna ma stanowić nie mniej niż 49,5% tygodniowego czasu nadawania 

programu w godz. 6.00-23.00.  

Audycje poświęcone tematyce lokalnej zajmą nie mniej niż 2% tygodniowego czasu 

nadawania programu w godz. 6.00-23.00. 

Społeczno-religijny charakter będzie realizowany przez różnego rodzaju audycje  

i formy radiowe, w tym audycje słowne o tematyce religijnej zajmą nie mniej niż 

35% tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00. 

W programie nadawana będzie różnorodna muzyka chrześcijańska, w tym również 

muzyka dla dzieci oraz pieśni i utwory związane z danym okresem liturgicznym 

oraz świętami religijnymi. 

Udział przewidzianych powtórek audycji słownych wyniesie do 20%  

w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00. 

Dokonując oceny wniosku KRRiT stwierdziła, co następuje: 

- zarówno warunki programowe określone w koncesji jak i deklaracje programowe 

zawarte w formularzu „Rozszerzenie koncesji” i w załączniku „Założenia 

projektowanego programu (rodzaje audycji, zakres tematyczny, formy realizacji)” 

potwierdzają, że Wnioskodawca po zmianie (rozszerzeniu) koncesji zamierza 

realizować program zgodny z Ogłoszeniem KRRiT z dnia 22 maja 2020 r., które 

przewidywało możliwość ubiegania się o prawo do rozpowszechniania programu 

radiowego o charakterze społeczno-religijnym, skierowanego do szerokiego grona 

słuchaczy, bez ograniczeń wiekowych, 

- na ofertę programową w tygodniowym czasie nadawania w godz. 6.00-23.00 

złoży się sześć rodzajów audycji słownych, nie mniej niż: informacyjne - 2%, 

publicystyczne - 2%, poradnicze - 5%, dla dzieci i młodzieży - 0,5% religijne - 

35% oraz inne rodzaje audycji słownych zgodnych z preferencjami odbiorców - 

5% oraz inne rodzaje muzyki (muzyka chrześcijańska) - 35%, 

- lokalność będzie realizowana w ramach audycji informacyjnych - 0,5% oraz 

innych rodzajów audycji słownych nadawanych nieregularnie zgodnie  

z zapotrzebowaniem słuchaczy (w tym np. audycje sportowe, rozrywkowe, 

edukacyjne, literackie i formy udramatyzowane, ogłoszenia z parafii, ogłoszenia 

kulturalne itd.) - 1,5% w tygodniowym czasie nadawania w godz. 6.00-23.00, 

- z analizy dokumentacji wynika, że planowany program będzie spełniał zadania 

wynikające z art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji głównie w zakresie 

dostarczania informacji o charakterze społeczno-religijnym. 

2. W części technicznej wniosek zawiera niezbędne informacje i załączniki. 

Wnioskodawca przedstawił wykaz planowanego sprzętu i urządzeń wraz  

z oprogramowaniem służących do produkcji, realizacji oraz emisji programu 

radiowego na poziomie gwarantującym powodzenie przedsięwzięcia. 
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3. Wniosek w części ekonomiczno-finansowej zawiera kompletną dokumentację 

finansową Wnioskodawcy. Jako źródło finansowania przedsięwzięcia 

Wnioskodawca wskazał środki własne pochodzące z darowizn na cele statutowe 

Fundacji oraz wpływy z działalności gospodarczej. 

Według załączonych do wniosku dokumentów i informacji Wnioskodawca 

udokumentował możliwość finansowania przedsięwzięcia radiowego w Limanowej  

w zaplanowany we wniosku sposób. 

4. W toku postępowania oceniano wniosek zgodnie z kryteriami wymienionymi  

w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji i stwierdzono, że wniosek Fundacji 

Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji spełnia ustawowe 

kryteria. 

Ogłoszenie Przewodniczącego KRRiT z dnia 22 maja 2020 r. o możliwości uzyskania 

koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w pkt. I stanowiło, że do zmiany 

już posiadanej koncesji będzie stosowany tryb przewidziany w art. 155 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, 

może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 

administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają 

się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 

słuszny interes strony. „Z wykładni gramatycznej przepisu art. 155 wynika, że organ 

administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję ostateczną, jeżeli 

spełnione są łącznie następujące przesłanki: 1) strona wyraziła zgodę na zmianę lub 

uchylenie decyzji; 2) przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie lub uchyleniu 

takiej decyzji; 3) za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub 

słuszny interes strony” (por. A. Wróbel Komentarz zaktualizowany do art. 155 

Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el, 2019). 

W przypadku wniosku Nr DR.4110.36.2020 Fundacji Profeto.pl - Sercański 

Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji z siedzibą w Warszawie organ uznał,  

że zachodzą przesłanki określone w art. 155 k.p.a., pozwalające na zmianę 

(rozszerzenie) koncesji Nr 682/2017-R z dnia 21 sierpnia 2017 r. o stację nadawczą  

w Limanowej (100,3 MHz) w województwie małopolskim. 

Ocena wniosków złożonych w związku z Ogłoszeniem oraz przeprowadzona analiza 

interesu społecznego została dokonana zgodnie z uznaniem administracyjnym. 

Zmiana ww. koncesji będzie zgodna zarówno ze słusznym interesem strony, jak  

i interesem odbiorców pozwoli bowiem na dotarcie do nowej grupy słuchaczy 

objętych zasięgiem rozpowszechniania.  

W związku z powyższym KRRiT podjęła w dniu 24 września 2020 r. uchwałę 

Nr 248/2020, w której upoważniła Przewodniczącego KRRiT do dokonania zmiany 

(rozszerzenia) koncesji Nr 682/2017-R, udzielonej Fundacji Profeto.pl - Sercański 

Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji z siedzibą w Warszawie na 

rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio Profeto”, w sposób 

wskazany w osnowie niniejszej decyzji. 
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Ponadto należy stwierdzić, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia  

18 lipca 2006 r. o sygnaturze akt II GSK 34/06 wskazał, iż „dopuszczalne jest 

zamieszczenie w decyzji koncesyjnej odesłania do informacji programowych, 

dołączanych do wniosku o przyznanie koncesji i przewidywanej struktury 

poszczególnych rodzajów programów, będącej elementem tychże informacji 

programowych.” Sąd stwierdził, że „informacje programowe dołączane do wniosku 

koncesyjnego są, wraz z innymi składnikami wniosku i załączników do niego, 

istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy rozstrzyganiu przez organ koncesyjny 

o tym, czy dany podmiot spełnia wymagania do otrzymania koncesji, a w razie 

ubiegania się o koncesję więcej niż jednego wnioskodawcy - o tym, komu koncesję 

przyznać.” Sąd podkreślił, iż „Koncesjonariusz ma obowiązek ich przestrzegania, 

jako zadeklarowanych przez siebie zamierzeń, przy ubieganiu się o otrzymanie 

koncesji, a nie jako warunków określonych jednostronnie i władczo przez organ.” 

Takie rozwiązanie znalazło odzwierciedlenie w pkt. 1 lit d koncesji Nr 682/2017-R,  

co pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której organ koncesyjny wyznacza treść koncesji 

w zakresie dotyczącym struktury nadawanego programu. 

II. 

W związku z wnioskiem Fundacji Profeto.pl - Sercański Sekretariat na Rzecz Nowej 

Ewangelizacji z siedzibą w Warszawie o zmianę (rozszerzenie) koncesji oraz  

w wykonaniu uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 248/2020 z dnia  

24 września 2020 r., Przewodniczący KRRiT wystąpił do Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, który postanowieniem Nr DC.WRT.5120.81.2020.2  

z dnia 18 listopada 2020 r. uzgodnił warunki techniczne rozpowszechniania programu 

radiowego ze stacji nadawczej w Limanowej w województwie małopolskim. 

Pismem z dnia 18 grudnia 2020 r. Prezes UKE poinformował, że Koncesjonariusz 

nie złożył wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Liczba mieszkańców w zasięgu programu została obliczona na podstawie  

§ 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia KRRiT z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie 

metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym 

rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny (Dz.U. z 2012 r. 

poz. 1284 i z 2016 r. poz. 2026). 

Liczba mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego 

w sposób analogowy rozsiewczy naziemny określona w koncesji 

Nr 682/2017-R: 

54.900 osób 

Liczba mieszkańców w zasięgu programu rozpowszechnianego 

w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie 

(multipleks Tarnów, Rzeszów, Poznań, Warszawa, 

Częstochowa, Katowice, Toruń): 

4.390.100 osób 

Dotychczasowa liczba mieszkańców w zasięgu programu 

(rozpowszechnianego w sposób analogowy i cyfrowy): 
4.445.000 osób 
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Miasta i gminy objęte w całości lub w części zasięgiem nadawania programu ze 

stacji nadawczej w Limanowej (100,3 MHz): 

Iwkowa, Jodłownik, Laskowa, Limanowa, Lipnica Murowana, Łososina Dolna, Nowy Wiśnicz, 

Słopnice, Trzciana, Tymbark, Żegocina 

Liczba mieszkańców w zasięgu stacji nadawczej w Limanowej: 60.300 osób 

Liczba mieszkańców w zasięgu programu, po dokonaniu 

zmiany: 
4.505.300 osób 

Wzrost liczby mieszkańców w zasięgu programu, po 

dokonaniu zmiany, w pełnych tysiącach: 
60 

Zgodnie z art. 40 ust. 5 u.r.t. w przypadku opłaty za udzielenie koncesji na 

jednoczesne rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy 

rozsiewczy naziemny i cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, opłata 

ustalana jest jak za udzielenie koncesji dla rozpowszechniania programu radiowego 

w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie. Zauważyć przy tym należy, 

iż przez udzielenie koncesji rozumie się również jej zmianę (art. 40 ust. 1 u.r.t.). 

Opłata za dokonanie zmiany koncesji została ustalona na podstawie § 3 pkt 2 i 5,  

§ 6 ust. 2 pkt 2 oraz § 8 rozporządzenia KRRiT z dnia 4 października 2018 r.  

w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów 

radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 1953). 

Wysokość opłaty została wyliczona w następujący sposób: 

185 x 60 x 0,25 x 0,75 x 6/10 = 1.249 zł 

185 zł - współczynnik dla programu radiowego rozpowszechnianego w sposób 

cyfrowy rozsiewczy naziemny; 

60 - wzrost liczby mieszkańców w zasięgu programu w pełnych tysiącach; 

0,25 - współczynnik dla koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego 

rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny wygasającej przed 

dniem 31 grudnia 2032 r. dla standardu DAB+; 

0,75 - współczynnik zniżki z tytułu rozpowszechniania programu, w którym 

reklamy zajmują nie więcej niż 6 minut w ciągu godziny zegarowej; 

6/10 - współczynnik zniżki proporcjonalny do okresu pozostałego do wygaśnięcia 

koncesji, po zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej oznaczającej liczbę lat. 
 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 u.r.t. wysokość opłat za udzielenie koncesji podlega 

waloryzacji w każdym roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku gdy wskaźnik ten ma 

wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie. 
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Na podstawie art. 40 ust. 9 u.r.t. Przewodniczący KRRiT, nie później niż do dnia  

31 października każdego roku, ogłasza na rok następny, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość opłat za udzielenie koncesji, 

zaokrąglając je w górę do pełnych złotych. 

W pkt. III Ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów 

radiowych i telewizyjnych w 2021 r. (M. P. z dnia 16 października 2020 r., 

poz. 954) wskazano, iż opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie 

programu radiowego w sposób rozsiewczy naziemny stanowi iloczyn opłaty 

ustalonej na podstawie rozporządzenia KRRiT z dnia 4 października 2018 r.  

w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów 

radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania oraz liczb 1,02, 1,016  

i 1,023 zaokrąglony w górę do pełnych złotych. 

W związku z powyższym wysokość opłaty będzie wynosić: 

1.249 zł x 1,02 x 1,016 x 1,023 = 1.325 zł 

 

Do zapłaty: 1.325 (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia pięć) złotych. 

Zgodnie z art. 40 ust. 10 u.r.t. opłatę za udzielenie koncesji uiszcza się jednorazowo 

lub w równych rocznych ratach płatnych w kolejnych latach obowiązywania 

koncesji. Sposób uiszczania opłaty określa się, na podstawie wniosku, w decyzji  

o udzieleniu koncesji. Natomiast zgodnie z art. 40 ust. 11 u.r.t. opłatę albo pierwszą 

ratę opłaty, o której mowa w ust. 10, uiszcza się w terminie 60 dni od dnia 

doręczenia decyzji o udzieleniu koncesji. W przypadku rozłożenia opłaty na raty, 

w decyzji o udzieleniu koncesji, ustala się opłatę prolongacyjną na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 zd. 2 u.r.t. przez udzielenie koncesji rozumie się również jej 

zmianę. 

We wniosku z dnia 15 lipca 2020 r. o rozszerzenie koncesji Nr DR.4110.36.2020 

Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na Rzecz Nowej Ewangelizacji  

z siedzibą w Warszawie wskazała, że opłatę koncesyjną z tytułu zmiany 

(rozszerzenia) koncesji Nr 682/2017-R uiści w rocznych ratach. 

Raty opłaty wynikające z niniejszej decyzji należy uiszczać na rachunek KRRiT: 

 

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie 

Nr 13101010100095372231000000 

Wobec tego należało postanowić jak na wstępie. 

 



Strona 10 z 10 

DR - 61/2021 - 9/682 

Decyzja wydana w formie dokumentu elektronicznego i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Zgodnie z art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a., Stronie przysługuje 

prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia 

niniejszej decyzji. Na podstawie art. 52 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 1, art. 53 § 1 oraz 

art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.), 

Strona może bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za 

pośrednictwem Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie 

trzydziestu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Wpis od skargi wynosi 200 zł. 

Zgodnie z art. 243 § 1 w zw. z art. 244 § 1, a także zgodnie z art. 252 § 2 oraz 

art. 254 p.p.s.a., Strona może złożyć wniosek o przyznanie prawa pomocy, 

obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie w sprawie 

adwokata albo radcy prawnego. Wniosek ten jest wolny od opłat. Wniosek  

o przyznanie prawa pomocy składa się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie na urzędowym formularzu. Strona, która nie ma miejsca 

zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze właściwości Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie może złożyć wniosek w innym wojewódzkim 

sądzie administracyjnym. 

W myśl art. 127a w zw. z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

w trakcie terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do złożenia 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do 

złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się na piśmie 

Przewodniczącemu KRRiT. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do sądu.  

 

 

Witold Kołodziejski 

Dokument podpisany elektronicznie 

 

 

 

Załącznik: 

1. Część programowa formularza „Rozszerzenie Koncesji” zawarta we wniosku z dnia 15 lipca 

2020 r. (sygn. DR.4110.36.2020); 

2. Charakterystyka promieniowania anteny nadawczej w Limanowej (100,3 MHz). 

Otrzymują: 

1. Fundacja Profeto.pl Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji, ul. Stadniki 81,  

32-422 Stadniki; 

2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

3. a/a. 
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